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 بیمار فرم ارزیابی اولیه تکمیل

 ارزیابی اولیه بیمار جزء مهمی از عملکرد پرستار می باشد. ارزیابی اولیه بیمار یک فرآیند پویا و مداوم      

می باشد که نقش مهمی در تصمیم گیری در مورد شرایط بیمار، بررسی نیازهای درمانی بیمار )نیازهای اورژانسی، 

ظور از ارزیابی اولیه، بررسی جامع بیمار از نظر جسمی، روحی و روانی، فرهنگی و  الکتیو و مراقبتی( دارد. من

 شرایط تهدیدکننده ایمنی بیمار در بدو بستری می باشد.   

 

 اصول کلی ثبت فرم ارزیابی اولیه بیمار:

اس ن و نوزادان بر اسارزیابی اولیه باید برای تمامی بیماران بزرگسال انجام شود. ارزیابی بیماران روان، کودکا -8

 .فرم های ویژه این گروهها انجام خواهد  شد

 در بخش اورژانس مالک ارزیابی بیمار تریاژ است لذا نیاز به ارزیابی جامع پرستاری و تکمیل فرم ارزیابی اولیه   -5

 ود.اولیه انجام ش نخواهد بود و در صورت انتقال بیمار از اورژانس به بخش باید در اولین بخش بستری ارزیابی    

  تبصره: فقط در صورتی که بیماری به علت خالی نبودن تخت و عدم تعیین تکلیف در بخش اورژانس

بستری گردد، انجام ارزیابی اولیه بیمار و تکمیل فرم آن در اورژانس ضروری است و دراین صورت پس 

 ازانتقال به بخش بستری دیگر نیازی به ارزیابی نیست.

 در بخش های دیالیز طبق فرم ارزیابی اولیه ابالغی وزرات بهداشت انجام گردد. ارزیابی اولیه 

  .ارزیابی اولیه نوزاد بیمار بر اساس فرم مربوطه تکمیل می گردد 

 ارزیابی اولیه باید توسط پرستار کارشناس و با مصاحبه با بیمار، مشاهده و بررسی تکمیل شود. در صورتیکه  -2

 ان کسب اطالعات قابل اعتماد از بیمار)جسمی، روحی، روانی(نیست، مصاحبه با یکی از به هر علتی امک      

 ترین اطالعات در خصوص وضعیت بیمار می باشد انجام می شود.افراد خانواده که دارای بیشترین و دقیق     
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 د.    یمار به بخش انجام شوبرای شروع درمان صحیح و سریع ایده ال است که ارزیابی اولیه بالفاصله بدو ورود ب -6

 اما با توجه به تفاوت در شرایط درمانی و مراقبتی مورد نیاز بیماران می تواند تا انتهای همان نوبت کاری انجام      

 شود.     

  تبصره: در موارد خاص از قبیل بد حالی بیمار، بستری بیمار در ساعات پایانی نوبت کاری و زمان تحویل

 ام ارزیابی اولیه می تواند حداکثر تا نوبت کاری بعد انجام شود.نوبت کاری، انج

 نتایج حاصل از ارزیابی اولیه بیمار بایستی در فرم ارزیابی اولیه ثبت گردد. -2

 ارزیابی اولیه بیمار فقط یکبار در طول بستری بیمار انجام می شود در صورت انتقال بیمار از یک بخش  -1

 دیگر نیاز به ارزیابی اولیه بیمار نیست اما ضروری است در بخش جدید در تنظیم  بستری به بخش بستری     

 برنامه مراقبتی بیمار، موارد مندرج در فرم ارزیابی اولیه مد نظر گرفته شود.     

  تبصره: در صورت انتقال بیمار به بخش روان ضروری است ارزیابی بر اساس فرم های ارزیابی اعصاب و

 م شود.روان نیز انجا

 هدف از ارزیابی اولیه بررسی و شناخت ارزیابی سالمت و اولویت های درمانی بدو ورود بیمار می باشد و  -3

 .جایگزین ارزیابی مستمر بیمار در هر نوبت کاری که یکی از ارکان اصلی مراقبت پرستاری است نمی شود     
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 گزارش نویسی در پرستاری

 مقدمه 

یت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن , نکات مهم در نظر به اهم  

امید است همکاران محترم پرستار  گردد.مورد نوشتن گزارش پرستاری جهت همکاران محترم یادآوری می

می ری نهیچ پرستا چرا که ،و بهیار بیش از پیش در ثبت دقیق گزارش پرستاری دقت الزم را مبذول نمایند

در زمینه ثبت سازمان ای خط مشی و استانداردهای حرفه تواند چنین اظهار نظر نماید که از قوانین و

 اطالع بوده است.گزارشات پرستاری بی

 

 اهداف گزارش نویسی: 

 

 درمان تیم مختلف اعضاء بین ارتباط برقراري 

 مراقبتی ریزي برنامه 

 کیفیت برآورد 

 مالی و قانونی مسائل به گویی پاسخ 

 آموزش 

 پژوهشی و تحقیقی 

 اعتباربخشی 

 تهیه صورت حساب مالی 

  ارزیابی و کسب اطالعات اساسی از بیمار 

 .... و 
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 پرستاری فرآیندجهت طراحی و اجرای مناسب  نکات ضروری در ثبت گزارش پرستاری

 

 Actual حقیقت

 Accuracy دقت

 Completeness Current ness کامل و مختصر

 ciesCon پویا

 Organization سازماندهی

 Confidential محرمانه

                                                                                

 :حقیقت در گزارش نویسی

 باید گزارش.گردد نمی اشتباه درک و تفسیر منجر به واقعی، اطالعات .نماید بیان را حقایق باید صحیح گزارش

رسد، ظاهرا و ممکن است در مبهم مانند به نظر میاز کاربردکلمات باشد.  توصیفی و عینی اطالعات لشام

  گزارش نویسی خودداری نمایید.

  :مثال

درخواب است, قادر به انجام کارهای خود نیست, حوصله  ختاللدارد دچار ابیمار اظهار می گزارش صحیح:

 .به غذا ندارد صحبت با دیگران را ندارد, اشتهای خوبی

 بیمار افسرده به نظر می رسد. گزارش اشتباه:
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 دقت در گزارش نویسی:

  مثال: 

سی سی در ساعت  21ساعت با سرعت 6سی سی سرم نرمال سالین به مدت  311در این شیفت  گزارش صحیح:

  جهت بیمار انفوزیون گردید. 

  به میزان کافی سرم برای بیمار انفوزیون شد.  گزارش غلط:

 

 مثال: 

       3سانتی متر و عرض حدود  0در ناحیه لومبوساکرال به طول حدود  5زخم فشاری درجه  گزارش صحیح:

 متر مشهود است. سانتی

 بیمار زخم بستر دارد.  گزارش اشتباه:

 اختصاری غیراستاندارد خودداری نمایید الئمدر تهیه گزارش از کاربرد ع. 

 عنوان نبایستی اقدامات مراقبتی و درمانی که توسط یک پرستار  در ثبت گزارشات پرستاری به هیچ

در گزارشات پرستاری در ارتباط با اقدامات  .انجام می شود توسط پرستار دیگری ثبت یا چارت گردد

 چه زمانی انجام شده است.  درمانی ومراقبتی بایستی به وضوح ذکر گردد چه کاری, توسط چه کسی و

 

  کامل بودن گزارش:

اربرد کاز  و مختصر نیز باشد در عین حالکه در گزارشات پرستاری ثبت می گردد بایستی کامل و  العاتیاط

 .کلمات غیرضروری اجتناب نمود

 

 

 

 



  

 راهنمای گزارش نویسی در پرستاری

 

8 

 

  پویا بودن گزارش:

خیر أخیر انجام شود. به عنوان مثال تأگزارش نویسی باید بدون تجهت پیشگیری از بروز اشتباهات ناخواسته 

خیر در استفاده از داروهای مورد نیازحیاتی گردد. أاط با افت فشار خون می تواند موجب تدرثبت گزارش در ارتب

 .گزارش شده جاری صورت گیرد اطالعاتتصمیم گیری در ارتباط با مراقبت از بیمار باید براساس 

 

  :د شاملنجاری و بدون وقفه ثبت گرد به صورتفعالیتها و وقایعی که بایستی 

 حیاتی  الئمع                                                        

  تجویز دارو و اقدامات درمانی 

  آماده کردن بیمار برای تستهای تشخیصی 

  سالمتتغییر در وضعیت 

  پذیرش, انتقال, ترخیص یا مرگ بیمار 

  درمان تغییرات ناگهانی در وضعیت بیمار 

  ازماندهی گزارش:س

 .دارای نظم بوده و سازماندهی شوند  ثبت شده بایستی اطالعات    

  محرمانه بودن گزارش:

 باشند. دور از دسترس همراهان و وابستگان بیمار کلیه گزارشات باید محرمانه و     
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 عبارتی یا جمله پرستاری، تشخیص .شوند می نوشته پرستاری های تشخیص اساس بر گزارشات روش این در

 تشخیص پرستاری، مسئول کار قوانین براساس پرستاران.میکند  مشخص را نامطلوبی وضعیت وجود که است

می  مربوط قسمتهایی به عمدتا پرستاری تشخیص های. هستند مشکالت به بیماران واکنش های درمان و

 تیم اعضاء دیگر یا پزشک همکاری بدون و اند شده شناخته پرستاری مستقل اعمال عنوان به که شوند

  .می شوند انجام بهداشتی هایمراقبت

 

 

 بر اساس فرآیند پرستاری: گزارش پرستاری در نگارشنکات مهم 
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 :هستند نوع سه تشخیص های پرستاری

 Actual  موجود 

 Potential  بالقوه 

 Possible احتمالی 
 

 اجازه پرستار که شود می اطالق وضعیتی به و پرستار قضاوت و بیمار مشکل از است بیانی پرستاری تشخیص

 دست به شناخت و بررسی طریق از پرستاری شخیصت برای الزم اطالعات .دهد قرار مراقبت مورد را داردآن

 .آید می

 :است قسمت دو شامل پرستاری های تشخیص

 بیمار مشکل -الف

 )معنوی یا فیزیولوژیک ,اجتماعی ,شناختی روان ,محیطی عناصر( اتیولوژی -ب

شده است نتوبهیبعد از ورود به اورژانس ا ماریمثال: ب  

 پرستاری: صیتشخ

 صیشخت نیا که ممکن است بر اساس، (ولوژیی)ات ونینتوباسیبه علت ا )مشکل(یی راه هوااختالل در پاکسازی  

 مراقبتهای مختلف، برای وی در نظر گرفته شود . مار،یب طیو شرا

 های پرستاری صیتشخ مار،یب یابیپس از ارز پرستاری الزم است، ندآیثبت گزارش پرستاری به روش فر در

 و در نظر گرفته شده را ثبت نموده و آن را اجرا ینمود، سپس برنامه مراقبت مطرح و ثبت وی مختلف را برای

 .کرد یابیرا ارزش جهینت

 

  ارزیابی اولیه بیمار یک گام اساسی در شروع فرآیند پرستاری و ثبت گزارش می باشد. بدین منظور در

کمیل مار باید توسط پرستار تباشد که پس از پذیرش بیپرونده بیماران فرم ارزیابی اولیه بیمار موجود می

های پرستاری باید در فرم ارزیابی اولیه ثبت شوند که در گردد. بر مبنای ارزیابی اولیه بیمار تشخیص
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ادامه کمک شایانی است به نوشتن گزارش پرستاری.  باید بر اساس تشخیص های پرستاری، جهت 

زیابی انجام شود و تمام این مراحل باید بر ریزی صورت گیرد و پس از اجرا اراقدامات پرستاری برنامه

 اساس الویت در گزارش پرستاری ثبت گردند. 

 

 : بیمار گزارش بدو ورود

  شامل موارد زیر باشد:و  شوداولین گزارش پرستاری در هر بخش باید بسیار کامل نوشته 

 )...مشخصات بیمار ) نام و نام خانوادگی، جنسیت، سن و 

 ساعت ورود بیمار 

 انتقال بیمار ) ویلچر، در آغوش، برانکارد، با پای خودش و ...( وسیله 

 )... همراه بیمار و تحویل دهنده ) پرستار، بیماربر، خدمات و 

  شکایت اصلی بیمار 

 یاتیح میو واکنش به نور و مردمک ها و عال زیسابا استفاده از مقیاس ها ،  ارییهوش تیثبت وضع  

 از سیستم های بدن و ثبت آن( شرایط فعلی بیمار ) بررسی هر یک 

 )... ذکر موارد خاص ) وجود زخم فشاری، عفونت فعال، خونریزی، ناتوانی و 

 ثبت دقیق زمان ویزیت بیمار توسط پزشک یا اطالع هر موردی به پزشک 

 ثبت دقیق انجام هر اقدام پرستاری و پاسخ بیمار 

 نام پرستار، زمان تجویز، پاسخ بیمار(ثبت دقیق داروهای تجویز شده ) نام دارو، دوز، روش تجویز ، 

 ،سونوگرافی، رادیوگرافی، سی تی اسکن ( ثبت ساعت و نتیجه انجام اقدامات پاراکلینیکیMRI  ) 

 ثبت آزمایشات ارسالی و پیگیری نتیجه آزمایشات 

  ثبت اقدامات نیازمند پیگیری 

 ساعت تحویل بیمار 

  دهندهثبت تاریخ، ساعت و مهر و امضاء پرستار تحویل 
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 مواردی که در سایر گزارشات پرستاری باید ثبت شوند:

  ثبت مشخصات بیمار شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ بستری، نام پزشک و ... در سربرگ 

 ثبت تاریخ و شیفت 

 ذکر ساعت تحویل گرفتن بیمار 

  ،قلبی عروقی و ذکر موارد خاص ثبت وضعیت کلی بیمار در زمان تحویل ) هوشیاری، وضعیت تنفس

 در بیمار(

 ثبت دقیق انجام هر اقدام پرستاری و پاسخ بیمار 

 ثبت عالئم حیاتی، رژیم و تغذیه بیمار، سطح فعالیت بیمار و و ضعیت خواب و استراحت 

 )ثبت دقیق داروهای تجویز شده ) نام دارو، دوز، روش تجویز، نام پرستار، زمان تجویز، پاسخ بیمار 

 سونوگرافی، رادیوگرافی، سی تی اسکن،ثبت س ( اعت و نتیجه انجام اقدامات پاراکلینیکیMRI  ) 

 ثبت ساعت انجام ویزیت و مشاوره و ساعت اطالع نتیجه مشاوره به پزشک معالج 

 ثبت آزمایشات ارسالی و پیگیری نتیجه آزمایشات 

  ثبت اقدامات پیگیری شده و اقدامات نیازمند پیگیری 

 یمارساعت تحویل ب 

 ثبت تاریخ، ساعت و مهر و امضاء پرستار تحویل دهنده 

 

 

 

 

 

 

 



  

 راهنمای گزارش نویسی در پرستاری

 

03 

 

 بررسی هر یک از سیستم های بدن جهت ثبت در گزارش پرستاری:

 

 

  عیت وضبیمار ضروری است. منظور از هوشیاری پرستار ثبت وضعیت  ارزیابی بیمار توسطدر ابتدای

-، وضعیت مردمک GCSنگی ارتباط بیمار،چگو آلودگی،گیجی، خواب بیمار مواردی چون هوشیاری

 می باشد. .... ها و

 

 

 

خودی دارد یا خیر، الگوی تنفس منظم دارد یا خیر، وضعیت بهنحوه تنفس بیمار باید ثبت گردد، بیمارتنفس خود

  تراشه، تراکئوستومی و... .،راه هوایی چگونه است: دهان

 ه قید الگوی تنفسی، نیاز بیمار ب مان می باشند،در بیمارانی که به دالیل مشکالت تنفسی تحت در

نوع و میزان ترشحات بایستی در گزارش ثبت  فواصل انجام ساکشن، نیاز بیمار به ساکشن، بخور،

 .شود

 ثبتباشند ،در رابطه با بیمارانی که تحت ونتیالسیون مکانیکی می  Setting  ونتیالتور و در و مد

و اقدامات  ABGانجام   زمان و نحوه تزریق آن الزامی است.، دوز Sedativeصورت  استفاده از 

  انجام شده به دنبال دریافت جواب آن نیز بایستی در گزارش ثبت گردد.

  اگر بیمار اینتوبه می باشد و یا تراکئوستومی دارد، مراقبتهای انجام شده در این زمینه بایستی در

 گزارش ثبت شود. 

 

 سیستم عصبی:

 

 سیستم تنفسی:
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 ی باید موارد زیر ثبت گردد: در ارتباط با سیستم قلب   

 نبض لمس می شود یا خیر؟ در صورت لمس نرمال است یا خیر؟ 

  درصورت مانیتورینگ ریتم سینوزال است یا خیر؟ 

 در صورت وجود آریتمی، نوع آن، اقدامات انجام شده و پاسخ بیمار به درمان باید ثبت شود 

 

 

 

 

  باید محلIV نال است یا خیر ؟ عالئم فلبیت، وضعیت اریتم، گرما، بیمار ذکر شود و چک شود آیا فانکش

 تندرنس ذکر شود.

 میزان مایع دریافتی در شیفت خود را  ،در صورتیکه بیمار از طریق داخل وریدی مایع دریافت می کند

 .محاسبه نموده و در گزارش قید نمایید

 ند.باید در گزارش قید شو هر یک از موارد غیر طبیعی زیر در صورت مشاهده 

 ادم دارد یا خیر: جنرال یا موضعی 

 تغییر رنگ لوکال 

 گرمی و سردی غیر قرینه اندام ها 

 نا متقارن بودن نبض ها 

 

 سیستم قلبی:

 

 سیستم واسکوالر:
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 خودی دارد یا خیر؟بهبیمار دفع ادرار خود 

 راه دفع ادرار؟ 

 .باید رنگ ادرار، ظاهر، شفافیت و هماچوری در گزارش پرستاری  قید شود 

 صرف می شود که بر رنگ ادار تأثیر گذار است حتما به بیمار در مورد تغییر در صورتی که داروهایی م

 رنگ ادرار آموزش داده شود. 

 (در صورتیکه بیمار دستور کنترل میزان جذب و دفع مایعاتI&O  را دارد باید فرم کنترل جذب و ) 

یافت مایعات همچنین دفع در پرونده الصاق شده و میزان جذب و دفع در هر شیفت با ذکر نوع و روش در

 مقدار و نوع هرگونه مواد دفعی بطور دقیق ثبت شود.

  در بیمارانی که میزان سرم دریافتی بایستی براساسOut put  درج حجم  تنظیم و انفوزیون گردد

Out put   بیمار و میزان سرم دریافتی که بر اساسI&O  محاسبه و انفوزیون می شود، در هر شیفت

 می است.به طور مجزا الزا

 

 

 

  ،دهان ( روش تغذیهNGT .بیمار باید قید شود )... و 

 در صورت عدم  .درج رژیم غذایی و میزان رعایت رژیم تجویزی در گزارش پرستاری الزامی است

 رساندهپزشک معالج نیز  اطالع عالوه بر درج در گزارش پرستاری به دتحمل رژیم غذایی حتما بای

 .شود

 در گزارش ثبت شود دبای و حجم رزیدو گردد مقدار و نوع محلولمار گاواژ میدر مواردی که غذای بی. 

  در صورتNPO  بودن علت آن باید  نوشته شود. 

 سیستم ادراری:

 

 سیستم گوارشی:
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 یژن تراپی:اکس

 

 گذاشتن سوند ادراری:

 

 

 

  ،بدیهی است که الگوی دفعی  بیماربا توجه به تغییر رژیم غذایی و میزان فعالیت در محیط بیمارستان 

 .در هر شیفت ضروری است بیمار جوضعیت اجابت مزا ثبت کند، بنابراینمی تغییرنیز 

 .مشاهده هر گونه مورد غیر طبیعی در مخاط و یا پوست باید قید گردد 

 

 

 

 در اکسیژن تراپی موارد زیر باید در گزارش پرستاری  ثبت شود:

 مثل تاکی پنه، سیانوز، دیسترس تنفسی ( تنفسی اختالل )عالئم تراپیشروع اکسیژن دالیل 

 و طول مدت اکسیژن درمانی، پیترازمان شروع اکسیژن 

 ماسک، کانوالی بینی، اکسی هود (  تراپینروش اکسیژ ( 

 تراپی ) میزان لیتر در دقیقه(میزان اکسیژن 

 تراپی ) رفع سیانوز، بهبود ریت تنفسی، اصالح الگوی تنفسی نامنظم ( واکنش فرد نسبت به اکسیژن 

 

 

 مثانه دالیل سونداژ 

 سوند فولی یا سوند نالتون()  نوع سوند جهت سونداژ 

 سایز سوند 

 حجم مایع مورد استفاده جهت فیکس کردن بالون 

 حجم و رنگ و مواد خارجی موجود در ادرار پس از سونداژ مثانه 

 

 وضعیت دفعی بیمار:
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 گاواژ:

  ثبت دالیل فیکس کردنNGTube 

  سایزNG Tube 

 نوع گاواژ: متناوب و مداوم 

  حجم و نوع محلول گاواژ 

 میزان رزیدو( عده قبل از گاواژحجم مایع موجود در م( 

  رنگ ترشحات برگشتی از معده، واکنش مددجو 

 

  :الواژ

 الواژ دالیل 

  الواژ شدهنوع و حجم محلول 

 حجم و رنگ موارد برگشت 

  واکنش مددجو 

 

 

 

 

 

 

NG Tube 
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 اریمشخصات درد استفاده از معو ثبت  یدر بررس PQRST .کمک کننده است 

 Provokes) P ( شوند یدرد م فیتخف ای دیکه باعث تشد یکننده درد: عوامل کیعوامل تحر 

 (Quality) Q باشد. یمبهم و منتشر و ارجاع ز،یدرد ممکن استت درد: تیفیک 

 Radiattes) R  (قسمتها ریانتشار درد: گسترش درد به سا 

 Severity) S  ( و شکل  81تا  8گردد، شکل عددی آن از  یثبت م یفیتوص ایشدت درد: به دو شکل عددی

 ود.ش یو فقدان درد ثبت م فیدرد متوسط، درد خف د،یشد د،دردیشد اریبا عبارتهای درد بس یفیتوص

 (Time) T متناوب، ادامه داشته است.  ایکه درد به صورت مداوم  یزمان درد: مدت زمان 

ود، ثبت ش فتیهر شدر  دیهم با ماریو ثبت گردد، عدم وجود درد در ب یبررس فتیدر هرش دیبا ماریدرد ب نکته:

 .ردیمورد توجه و ثبت قرار گ دیباز هم با ندارد، ماریبه علت بستری ب یکه درد ارتباط یصورت در یحت

 

 

 

  (فقدان نبض یا تنفس)زمان و نوع ایست 

 (33زمان اعالم کد احیاء ) کد 

 زمان اطالع به پزشک معالج 

 ان حاضر شدن اعضای کد احیاءو اقدامات انجام شده تا زم زمان شروع احیاء قبلی و ریوی 

 ریتم قلبی در زمان شروع درمانی و پس از اجراء دارو درمانی 

 السیونو پس از دفیبری السیوندفیبری ریتم قلبی در زمان شروع 

  انتوباسیونانجام 

 آن واکنش بیمار نسبت به دفعات دفیبریالسیون تعداد و  

 درمانی دارو و درد گزارش

 

  CPR نکات اساسی در ثبت گزارش
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 نکات مهم درثبت داروها:

 برای بیمار تجویز و تزریق می نماید زمان و اسم فردی که دارو را ،دوز، نوع :دارودرمانی. 

 واکنش مردمکها 

 عملیات احیاء زمان خاتمه 

 

 

 

 اجرا  چک ،کاردکس وپس از ثبت در پرونده توسط پزشک باید توسط پرستار  دستورات دارویی بالفاصله

 تیکاز باال به پایین سمت چپ در دستورات دارویی در هنگام چک کردن دستورات پزشک باید شوند.

 گذاری شوند.شمارهاز پایین به سمت باال در سمت راست سپس زده شوند و 

  ذکر گردد.  آن ساعت و راه تجویز، دوز شکل، باید عنوان دارو،در گزارش پرستاری در ثبت داروها 

 ،محاسبه غلظت  دستور پزشک یک دستور کلی است و اجرای مواردی چون محاسبه تعداد قطرات

 م ساعات و... بر عهده پرستار است.چگونگی تنظی محلول،

  ن در باالی ساعت تجویز دارو بطور مختصر ذکر شده و در گزارش آدارو باید علت  عدم تجویزدر صورت

پرستاری نیز در مورد آن توضیح داده شود. )برخی از علل احتمالی عبارتند از: موجود نبودن دارو، پایین 

 .و ...(بودن فشار خون بیمار 

  که امکان استفاده از آنها میسر نبوده و یا بنا به دالیلیداروهایی HOLD باید با ذکر دلیل اند، شده

 .مربوطه در گزارش درج گردد

  دستورات داروییبا  ارتباطدر PRN،  دارو جهت جلوگیری از استفاده بیش از  دوز تجویزیدرج زمان و

 باشد.الزامی می حد یا عدم استفاده

 در رابطه با داروهای State واکنش بیمار به دارو الزامی است. و زمان  درج 
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در صورت نیاز به دریافت دستور تلفنی باید ابتدا وضعیت بیمار و علت تماس به صورت صحیح به اطالع 

پزشک رسانده شود و مطمئن شد که پزشک حتما میداند در ارتباط با کدام بیمار با ایشان تماس گرفته شده 

یا تلفن در حالت آیفون جهت ، دستور مجددا توسط پرستار مستمع بازگو گردد و ر تأییداست، سپس به منظو

در برگ دستورات دستور تلفنی  پس از اطمینان از صحت،شنیدن پرستار دوم ) پرستار شاهد( قرار گیرد. 

 توسط پرستار دوم ) شاهد( جهت تأیید مهر و امضاء شود. ثبت وپزشک توسط پرستار مستمع 

 . ساعت( 50)حداکثر ظرف مدت  امضاء گردد نهایت دستور مزبور بایستی توسط پزشک معالج مهر ودر * 

 یادآوری وتذکر این مهم از سوی پرستار الزامی است.   

 

 

 های خونی، نوع فرآورده، حجم، تاریخ و ساعت شروع در صورت ترانسفوزیون خون و یا فرآورده

و پس از ترانسفوزیون و نیز شماره کیسه فرآورده باید در ترانسفوزیون، عالئم حیاتی قبل، حین 

 گزارش پرستاری ثبت شود.

  در صورتیکه بیمار دچار واکنش حساسیتی شد باید ترانسفوزیون قطع و به اطالع پزشک معالج

رسانده شود و ساعت و نوع واکنش، نوع فرآورده، زمان شروع و قطع ترانسفوزیون و اقدامات انجام 

 ر گزارش پرستاری ثبت شوند.شده باید د

 

 

 

 

 دستورات تلفنی:

 

 ترانسفوزیون خون:
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  چک دستورات پزشک، ثبت تاریخ و ساعت 

  ثبت نوع و محل عمل جراحی بیمار 

 ثبت ساعت تجویز آنتی بیوتیک در صورت نیاز 

 تکمیل برگه مراقبت های قبل از عمل 

 بررسی کامل بیمار و ثبت عالئم حیاتی قبل از تحویل بیمار به اتاق عمل 

 زمان  اطمینان از رعایت مدتNPO بودن بیمار و ثبت در گزارش پرستاری 

  تکمیل برگه رضایت آگاهانه 

  ،چک ضمیمه بودن مستندات الزم اعم از جواب آزمایشات، ریپورت گرافیCT  و ...در پرونده و ثبت در

 گزارش پرستاری

 ثبت زمان دقیق تحویل بیمار به اتاق عمل 

 وضعیت هوشیاری، تنفس، ثبت شرایط بیمار هنگام تحویل به اتاق عمل شامل ،SPO2 .... و 

  ثبت زمان دقیق تحویل بیمار از اتاق عمل 

 چک عالئم حیاتی و ثبت در پرونده پس از تحویل گرفتن بیمار از اتاق عمل 

 ثبت مشخصات موضع عمل شامل پانسمان و ترشحات 

 چک اتصاالت بیمار مانند سوند و درن ها و ثبت در گزارش پرستاری 

 

 

 

 

 

 

 

 ی:عمل جراح دیکاند ماربی
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 توسط پزشک  دیبا یم کوتر، تینوع برش و محل قرار دادن پل ،یهوشیو خاتمه عمل، نوع ب ساعت شروع

 .در برگه شرح عمل، ثبت گردد یهوشیب جراح و

 آن جیو...( باذکر اقدامات انجام شده و نتا یقلب ستی، شوک، ا ادیز زییعمل )خونر نینوع اتفاق ح هر، 

ارش گز ای یهوشیهم در برگه ب یهوشیسط کارشناس بتو ،یهوشیجراح و متخصص ب پزشک عالوه بر دیبا

 .پرستاری ثبت گردد

 بر  عالوه دینمونه، با یبیصورت برداشتن نمونه ، محل نمونه برداری ، نوع و تعداد نمونه واندازه تقر در

 .گزارش پرستاری ثبت گردد ایکارشناس اتاق عمل، در برگه شرح عمل و  توسطپزشک جراح، 

 وقبل از دوختن جلد، شمارش  ایرا در زمان قبل از دوختن فاش یمصرف لیوسا هیو کلگاز، لنگاز  تعداد

 .گزارش پرستاری ثبت گردد ایاتاق عمل، در برگه شرح عمل و  کارشناس کرده و توسط

 کاهنده فشارخون و ...(  ای ندهیافزا یداروها ،یهوشیعمل )داروهای ب نینوع داروی مصرف شده ح هر

 دیداروها،با نینسبت به ا ماریو ثبت شده، به همراه عکس العمل ب زیتجو یشهویب متخصص که توسط

 .ثبت گردد یهوشیب توسط کارشناس

 بت ث یهوشیتوسط کارشناس ب دیو بعد از خروج لوله،با نیدر ح ماریب تیخروج لوله تراشه و وضع زمان

  .گردد

 جذب و دفع ( با ذکر  زانیم و یداروهای مصرف ،یاتیعالئم ح تیوضع اری،ی)سطح هوش ماریب تیوضع

 ثبت گردد. یهوشیتوسط کارشناس ب دیکاوری،بایاتاق عمل و ورود به ر از ساعت خروج

 

 

 

 

 گزارش حین جراحی: 
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 کاورییساعت ورود به ر ثبت  

 و... ارییمانند سطح هوش کاورییدر زمان ورود به ر ماریب تیو وضع یهوشینوع ب ثبت 

 مشکالت زی،یخونر استفراغ ، مها،)حس و حرکت اندا کاورییر ماردریب یعموم تیثبت وضع 

 ساعت دیق با(  ...و لرز درد، ،یکینامیهمود

 و ثبت اتصاالت مربوطه و عملکرد آنها مثل لیزمان تحو یاتیثبت عالئم ح  :NGT سوند ادراری، لوله ،

  ...پانسمان،درن و وزنه، ، وبیت چستتراشه، 

 تواند برروی  یاتفاق افتاده است و م کاورییهرگونه مشکالت نامطلوب و ناخواسته که در ر ثبت

 .موثر باشد عمل از مراقبتهای بعد

 انجام شده است کاورییدر ر ماریکه در زمان حضور ب یابیارز ایهر مداخله  ثبت.  

 به بخش کاورییاز ر ماریب لیزمان تحو ثبت  

 در بخش ماریب رندهیگ لیفرد تحو ثبت 

 

 

 

 به بخش ماریورود ب ایو لیتحو ساعت 

 وع عمل انجام شدهن ثبت  

 درد و ارییو سطح هوش یاتیعالئم ح دیدر بدو ورود با ق ماریب یعموم تیوضع ثبت ، ... 

 و ترشحات زانیم ح،یاز نظر کارکرد صح مار،یاتصاالت ب ریها و سا وبیدرن ها، کاتترها، ت تیوضع ثبت 

  پانسمان

 ساعت تا مین ساعت اول و سپس هر کیتا  میدر ن قهیدق 82هر  یاتیثبت عالئم ح Stable  شدن

 شرایط

 ماریب کینامیهمود 

 با ذکر حجم و رنگ ادرا هیبرون ده ادراری در ساعت اول ثبت 

:کاورییبه ثبت در گزارش ر ازیحداقل های مورد ن  

:ثبت در گزارش بعد از عمل  
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 زخم فشاری

 

 

 
 

 ناحیه زخم 

 درجه زخم 

 اندازه زخم 

 نوع و میزان ترشح، وجود یا عدم وجود ترشح، رنگ 

 وجود درن 

 نوع محلول شستشو 

  احساس نگرانی، داشتن درن و توجه به خونریزی درد و  ،مهم همراه زخم مانند تب عالئمواکنش مددجو و

 و عملکرد مناسب درن

 اید ببا ذکر ساعات انجام تغییر پوزیشن )در صورت نیاز ( و استفاده از تشک مواج  ماریتحرک ب زانیم

 ثبت گردد.

 

   

 

  در صورتNPO  بودن نوزاد یا شیرخوار، علت عدم تغذیه با شیرمادر و اقدامات انجام شده در جهت

 تخلیه پستان مادر و حفظ تداوم شیردهی در گزارش پرستاری ثبت شود. 

  ... ثبت مشکالت مادر در زمینه شیردهی ، مانند: احتقان پستان، نوک پستان فرو رفته، آبسه پستان و

 و ثبت اقدام انجام شده در جهت رفع مشکل شیردهی مادر و نتایج حاصل 
 

 رمادر مانند: پستان، سرنگ، ثبت روش تغذیه نوزاد یا شیرخوار با شیNGT . .... کاپ شیردهی و ، 

 

 

 گزارش مربوط به تغذیه با شیرمادر 
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در  ینیراند بال صورتبه تواند  یاست که م فتیش ضیگزارش تعو ،یکاربردهای گزارش شفاه نیاز مهمتر یکی

 های انجام یبررس باشد. در یم یمتنوع و قابل توجه اییدارای مزا ینیانجام شود. راند بال مارانیکنار تخت ب

 یم به پرستاران اجازه ینیبوده است. راند بال ریمتغ قهیدق 02تا  31بخش از  کیدر  ینیه، زمان راند بالشد

 ینیمدت راند بال یدر ط .ندینما افتیبازخوردی فوری در شیدهد تا در مورد سواالت مطرح شده در ذهن خو

 .گردد ادآوریی مارانینکات هشداردهنده ای از سوی ب است ممکن

ه است ک تیمسئله حائز اهم نیرا بر عهده دارند، ا یو متنوع ادیز تهاییکه پرستاران مسئول نیبه اتوجه  با

که ما  یعالوه بر گرفتن اطالعات ،ینیهنگام راند بال در.انجام گردد تیبا سرعت و با کفا فتیش ضیگزارش تعو

 افتیمراقبت پرستاری در یابیارز جهت زین یدهد، فرصت مناسب یم ارییمراقبتهای پرستاری  یرا در طراح

شده بحث  افتیدر مراقبتهای دهد که در ارتباط با یامکان را م نیا ماریبه ب نیگردد و همچن یفراهم م شده

  دینما

 بهترین روش تحویل بیمار در حین تعویض شیفت استفاده از روش ISBAR می باشد.

 : ISBAR کیمراحل تکن

 خیتار رش،یپذ خیتاربیمار،  حیصح ییساس دستورالعمل شناسابرا ماریب تیهو یی)شناسا مشخصات( الف

 و پزشک معالج  صیتشخ ،یجراح

 ون،یژناسیو اکس ییراه هوا ،یذهن تیوضع : شامل (هیثان 81 یال 2 یدر ط یکنون تیوضع حی)تشر تیوضعب( 

و  یحرکت تیو کاتترها، وضع دییراه ور ه،یو زخم فشاری، گوارش و تغذ پوست ک،ینامیگردش خون و همود

 ... و ییغذا میاز راه دهان، رژ ییمواد غذا افتیدر در تیمانند محدود ماریهای ب تیمحدود

داروهای  و یای، سابقه پزشک نهیزم هاییماریب شرح:به اختصار ماریسوابق مرتبط و کاربردی ب انی)ب سوابق( ج

 اختصار به ماریب یمصرف

 گزارش تعویض شیفت 
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 خطر سقوط و خطر زخم فشاری زانیدرد، م ،یاتیعالئم ح یابیه ارزهای مربوط ب افتهی(: رییگ جهی)نت یابیارز( د

جام دارد ان ای رییگیپ ل،یبه تکم ازیبرای اقدامات بعدی و آنچه در مراحل بعد ن هیو توص شنهادیپ :ها هیتوص( ه

ه مشاور رییگیموارد قابل گزارش و پ ریانجام پروتکل سقوط و زخم فشاری و سا ،ییدارو مثل اجرای دستورات

 ها یگراف شات،یها،آزما

 یا توصیه ها در گزارش پرستاری ثبت می شود. R* قسمت 

 

 

 در بخش مقصد رشیساعت انتقال از بخش مبدا و ساعت پذ 

 چرخدار و... ( ی) برانکارد، صندلماریانتقال ب لهیوس 

 (پزشک ی)طبق دستور کتب الزم در زمان انتقال زاتیتجه 

 (کپزش یطبق دستور کتب)، ...و یهوشیو کارشناس ب ماریپرستار بانتقال دهندهاز جمله  میاعضای ت 

 بدا م در زمان انتقال از بخش ماریب یاتیو عالئم ح کینامیهمود تیوضع اری،یسطح هوش ،یعموم طیشرا

 و زمان پذیرش در بخش مقصد 

 در بخش مقصد رندهیگ لیدهنده و تحو لیپرستار تحو 

 داده شد. لیتحو یبه چه کس ماریداروها و مدارک ب 

 

 

 ( ...و یشخص تی( )با دستور پزشک ، با رضای)موقت و دائم صیثبت نوع ترخ 

 صیزمان ترخ ثبت  

 ی(تحرک تیظاهری و اتصاالت،وضع تیوضع ،یاتیح اری،عالئمی)هوش صیهنگام ترخ ماریب تیوضع ثبت 

 (صیبعد از ترخمراجعه بعدی ، مراقبت های  ه،ی، تغذ تیآموزش های داده شده ) داروها ، فعال ثبت 

 

 گزارش ترخیص

 

 گزارش اعزام  
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 و ساعت فوت خیثبت تار  

 کننده فوت دینام پزشک تائ بتث  

 داده شده است لیتحو یپس از فوت به چه کس ماریب لیموضوع که وسا نیا ثبت.  

 انتقال جسد به سردخانه طینحوه و شرا ثبت 

 

 

 

 پرستاری گزارش ثبت جهت ز خودکار مشکیا جهت ثبت گزارش در شیفت صبح و عصر و آبی خودکار از 

 .نمائید استفادهدر شیفت شب 

 ارش را خوانا و به منظور جلوگیری از اتالف وقت, انتقال صحیح مطالب و سرعت بخشیدن به کارها گز

 .مرتب بنویسید

 شماره نظام پرستاری و سمت استفاده کنید و همچنین   ینام و نام خانوادگ یدر پایان گزارش از مهردارا،

 .دیساعت  و امضاء خود را ثبت کن خ،یتار

  در از باال به پایین خوانده و و پیشگیری از خطا، دستورات پزشک  دستورات پزشکدقیق چک جهت

 .د نشماره گذاری شودر سمت راست و شده خوانده از پایین به باال  جددمو زده شود تیک سمت چپ 

  برگه چک دستورات پزشک فضای خالی باقی نگذارید. در  

  چنانچه نام و مشخصات بیمار در باالی صفحه نوشته نشده باشد قبل از نوشتن گزارش باید توسط فرد

 صفحه بطور کامل تکمیل و ثبت شود. یده گزارش در ابتدانویسن

 بنویسید.  50تا  8ثبت دقیق اوقات شبانه روز در گزارش ساعات را بطور کامل با استفاده از اعداد  جهت

 ثبت نمایید.  13:  82و ساعت نه و ربع صبح را بصورت 83:  11بعداز ظهر را بصورت  8بعنوان مثال ساعت 

 نمایید اجتناب آنها اجرای از قبل درمانی و پرستاری هایمراقبت و هاثبت روش از . 

 تصحیح عبارات اشتباه در گزارش بوسیله الک و یا سیاه کردن و نیز پاک کردن آنها اکیدا اجتناب  از

 نمایید. 

 توجهات:

 گزارش فوت

 



  

 راهنمای گزارش نویسی در پرستاری

 

28 

 

 یفلش در باال نیو مجدد ا دهیفلش کش نییصفحه به سمت پا یصورت طوالنی بودن گزارش در انتها در 

 نوشته شود.  فتیشامل: روز، ماه، سال و ش خیعد تکرارشود و تارصفحه ب

 دینگذار یباق یخال فضایگزارش  یابتدا تا انتها از. 

 ،کاتترهای شریانی یا وریدی،  تاریخ جایگذاری کلیه کاتترها از جمله کاتتر فولیNGT...در  دبای ، و

 گزارش پرستاری ثبت شود.

 و تستهای خاص مثل  ثبت انواع آزمایشات پاراکلینیکی بیمارPPD  و تست پنی سیلین درصورت انجام

 با ذکر ساعت و تاریخ گزارش الزامی است. 

 پاسخ آزمایشات را گزارش نموده و در صورت وجود موارد غیر طبیعی آنها را بطور کامل با ذکر  دریافت

 .های مربوطه گزارش نماییداقدامات انجام شده نظیر اطالع به پزشک و درمان

 های الزم در گزارش پرستاری ضروری است.ها و آمادگیانجام گرافی تاریخ و ساعت ثبت 

 مدفوع و..... الزم است.   ادرار، خلط، خون، هایثبت زمان ارسال نمونه 

 ،و میزان ترشح زخم یا درن تاریخ انجام آن، در بیمارانی که دارای پانسمان می باشند ذکر نوع پانسمان 

 ان در گزارش الزامی است.فواصل انجام پانسم

 زمان باید انجام مشاوره زمان اطالع مشاوره و نیز های پزشکی ضمن درج ساعت در خصوص مشاوره

دستورات مشاوره فقط در صورتیکه توسط  در پرونده ثبت گردد واطالع نتیجه مشاوره به پزشک معالج 

اشد و نباید  بطور مستقیم و بدون اطالع قابل انجام می ب باشد پزشک معالج دستور اجرای آنها داده شده

 پزشک معالج اجرا گردد.

  در صورتیکه یک یا چند مورد از دستورات پزشک بنا به علتی اجرا نشده ضروری است دستورات اجرا

 نشده با ذکر علت آن در گزارش ثبت شود . 

 ر داده و در صورت بروز عوارض جانبی آن را مد نظر قرا ،با توجه به داروهایی که بیمار مصرف می کند

 بالفاصله گزارش نمایید.  

  .نوع اجرای حفاظت فیزیکی حتما در گزارش قید گردد                                                                                                                                                    

 موارد ثبت شده در گزارش پرستاری با ثبت دقیق ساعت مشاهده یا اجرای آن باشد. ضروری است کلیه 
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  با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم پرستاری آموزش به بیمار می باشد هرگونه آموزشی که به بیمار و

  یا همراهی داده می شود حتما باید در پرونده  قید شود.

 های ارائه شده در زمینه رژیم غذایی، رژیم ص شامل آموزشبرای بیماران مرخص شده ثبت گزارش ترخی

الزامی است. همچنین ثبت  یزمان مراجعه بعد ازیو در صورت ن ، عالئم خطرفعالیتی و رژیم دارویی

 .وضعیت عمومی بیمار در زمان ترخیص ضروری است

 :کارتکس بیمار در ثبت مربوط به دستورالعمل
فتن کارتکس ، ایجاد دقت و سرعت عمل در مراقبت از بیمار و  همچنین به حداقل دف اصلی از در نظر گره

رساندن اشتباهات احتمالی است. استفاده از کارتکس مجموعه اطالعات همه بیماران بخش را در کنار هم در 

 اختیار ما قرار می دهد.

 از هر کارتکس بیمار اطالعات زیر قابل دریافت است: 

یک ، نام پزشک معالج، تشخیص بیماری، تاریخ و ساعت بستری و انتقال بیمار، شماره * اطالعات دموگراف

تخت، زمان تجویز داروهای تزریقی و غیر تزریقی بیمار، اقدامات تشخیصی یا درمانی که انجام شده یا در ساعات 

 . .آینده باید انجام شود، مانند: مشاوره، رادیوگرافی، آزمایشات بیمار، تاریخ عمل و ..

 الزم کارکنان همه گردد، قید منظم صورت به آن مطالب شود، نگهداشته تمیز باید بیمار * کارتکس

 باید اختصارات و اصطالحات مجاز پزشکی در کارتکس نوشته شود. و  دنماین هماهنگ استفاده الگوئی از است

  می شود.برای ثبت در کارتکس از خودکار آبی، خودکار قرمز و مداد مشکی استفاده .*

  خودکار آبی یا مشکی:

بمانند از خودکار آبی یا مشکی استفاده می  باقی کارتکس برگه در باید همیشه  که مواردی ثبت برای 

 عمل، تاریخ عمل، ، نوعتاریخ انتقالپذیرش  تاریخ پرونده، شماره سن، بیمار، نام خانوادگی و نام مانند: شود،

 .درمانی، وزن بیمار بیمه نوع
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 :قرمز ارخودک

خودکشی،  خطر ،)سیلین حساسیت به پنی مثل(دارویی مانند: حساسیت ثابت و مهم موارد ثبت برای

 و ... از خودکار قرمزاستفاده می شود. G6PD کمبود، ممنوع عضالنی تزریق

 مداد مشکی:

 از تاریاقدامات پرس و دستورات پزشکی مانند: از مداد مشکی استفاده می شود.متغیر موارد ثبت برای 

عالئم حیاتی،  تشخیصی، مشاوره ها، های برداری تصویر آزمایشات، شده، درخواست تجویز داروهای  جمله:

 .و ... . و سوند فولی NGT، تاریخ فیکس کرده BSتاریخ آنژیوکت و میکروست، ساعت چک 

 

 

 

 

  نوشته شود(، شماره پرونده، نام ثبت نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن ) در ارتباط با نوزادان تاریخ تولد

 پزشکان نوشته تمام نام دارد معالج پزشک یک از بیش بیمار صورتیکه پزشک بیمار ضروری است. در

 .شود

 و انتقال بیمار. پذیرش تاریخ، ساعتثبت 

 تشخیص است ممکن ابتدا در هر چند ، بیمار عالئم نه شود نوشته بیماری در کارتکس باید تشخیص 

 .شود نوشته قطعی، تشخیص تشخیص از پس اما نمود، اکتفا عالئم تنها به و نباشد مشخص

 ثبت تاریخ عمل جراحی 

  ثبت وزن بیمار در صورت نیاز ) در کارتکس های بخش های اطفال و نوزادان حتما وزن بیمار باید ثبت

 .ها شنبه یاروزانه شیفت صبح  مثال گردد ثبت وزن شود(. همچنین در صورت نیاز، زمان انجام کنترل

 

 

 مشخصات بیمار
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 انجام زمانی فاصله گردد، نه قید ساعات انجام دقیقا باید اقدام پرستاری یا پزشک دستور هر برای 

 هنگام نوشتن مثال برای تجویز داروها، تعویض سرم باید قید شود.  مانند انجام مواردی ساعت آن.

 دام به صورت صحیح انجام شود.مسأله اق این رعایت با تا بنویسیم 3 – 6 – 3صورت  به Q3h دستور

 .سرم بیمار در قسمت پایین داروهای تزریقی نوشته شود 

  برای کلیه سرم ها همچنین سرم هایKVO  .باید ساعت شروع قید شود 

 داروی ثبت PRN باشد.  دارو و ذکر دوز استفاده زمانی، روش فاصله ذکر با باید 

  Q6h/PRN:  6 -85 -81 -50مثال: 

 اثر هم روی که داروهایی و شود توجه اثرات آن و داروها تداخل ساعت به داروها دوز تنظیم در  

 . شود تجویز ساعت یک در گذارند نباید می

 دارد انقضاء یا اتمام تاریخ که مواردی در شود.  قید دستور تاریخ باید دستوری هر نوشتن هنگام در 

  6/6/31تاریخ  81تا  ساعت  0/6/31تاریخ  : مثال . گردد قید باید اتمام نیز تاریخ

 شود ثبت کامل بطور دستورات همه گردد و خودداری کاردکس در “ایضا گذاشتن از. 

 دستورات Stat و گردد ثبت پرستاری گزارش در و زده اجرا تیکاز  پس، شده وارد کاردکس در 

 .شود پاک کاردکس از ساعت  50 از پس

   در مواردی که دارو یا سرم بیمارHold ود، کلمه می شHold   و تاریخ آن در کارتکس کنار دارو یا سرم

 .نوشته می شود

 ذکر با کاردکس در شود، تهیه همراهان در مورد داروهایی که در بخش موجود نیست و باید توسط 

 .شود نیز نوشته دارو شروع زمان خریداری از پس و گردد تاریخ ثبت

 

 

 

 داروهای تزریقی و غیر تزریقی
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 مثال:

 

 

 گردد.  ثبت حیاتی عالئم کنترل ساعات 

 :کنترل در مثال QID 6 – 85 -81 -50 شود: نوشته 

 

 

  باید تاریخ فیکس کردن آنژیوکت، ست سرم، میکروست، سوند فولی وNGT  .در کارتکس ثبت شود 

  در ارتباط با سوند فولی وNGT .سایز آن نیز ذکر شود 

 

 

 محاسبه ساعات  I&O .2 مانند:  باید قیدگرددAM - 83PM – 83PM 

 .)معموال ساعات پایان شیفت ثبت می شود( 

 

 تاریخ ای غیر تزریقیداروه زمان تاریخ داروهای تزریقی زمان

22 - 22 

 

 

 

 

 

 
 

8 - 26 - 22 

Amp Ceftriaxon 2gr 

Inf 

 

 

 

 

Ser 2/1 2/1   2111 CC   

Inf 

9/8/2211 

 

 

 
 

 

 

 

8/8/2211 

PRN/Q6h 

 

TabAcetamonophen 

123mg PO  -  IF T>18 

81/1/8331 

 حیاتی: عالئم کنترل

 NGTی و فول آنژیوکت، ست سرم، سوند

   I&Oکنترل 
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 شود. مثال  مشخص بیمارفعالیت  عنو : CBR - SRBR - RBR  

 

 

 

 فاکتور کمبود اعتیاد، ای بیمار قید شود مانند: دیابت،زمینه هایبیماری G6PDو ، هپاتیت. ... 

 

 

 غذا یا دارو ( شود نوشته آلرژی نوع. ( 

 

 

 ثبت شود. سونوگرافی و گرافی های بیمار نوع و تاریخ انجام 

 

 

 ریخ ارسال و پیگیری جواب آزمایشات باید قید شود. در آزمایشساعت و تا PT یا FBS ساعت باید 

 .تاریخ قید شود و

 

 

  باید در کاردکس بیمار نوع مشاوره ) ارتوپدی، جراحی، داخلی و ...(، نام پزشک مشاور ، تاریخ و ساعت

 جام در کارتکس ثبت شود.اطالع به پزشک مشاور قید شود. پس از انجام مشاوره ، تاریخ و ساعت ان

 فعالیت بیمار

 سابقه بیماری

 سابقه آلرژی

 اقدامات پاراکلینیک

 آزمایشات بیمار

 

 مشاوره ها
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  در صورت نیاز به ادامه ثبت موارد در پشت کارتکس، در صفحه اول کارتکس فلش زده شود و قید شود

 ادامه در پشت کارتکس و سپس مطالب در پشت کارتکس ثبت شود.

 و  ددر صورت تعویض و پاکنویس کارتکس، باید کارتکس اولیه بیمار در انتهای پرونده بیمار ضمیه شو

نام و نام خانوادگی فردی که کارتکس را پاکنویس کرده و همچنین تاریخ انجام آن روی کارتکس جدید 

 قید شود.

 

 

 

 

 

 

 

 نکته

 


